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l'alimentació saludable13

CAMFiC present a mHealth BCN Conference: uso
de las tecnologías de salud digital14

XXIV Setmana Sense Fum del 25 al 31 de Maig15
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consells de salut
per al Ramadan

COCOOPSI 
alertes de Març

GdT - Grups de Treball
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GdT COCOOPSI

Consells pre i postviatges per a Març de 2023. 
Destaca:

#Lassa i #Marburg a Àfrica de l'Oest 
#Malaria resistent a artemisin a Uganda 
#Dengue a Eivissa http://bit.ly/3ZOPcYt 

Fonts:  @ProMED_ESP @ProMED_mail @bactiman63

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
https://twitter.com/cocoopsi/status/1637774132707315716
https://twitter.com/cocoopsi/status/1637774132707315716
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
https://twitter.com/hashtag/Lassa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Marburg?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Malaria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Dengue?src=hashtag_click
https://t.co/8vimb94s3c
https://twitter.com/ProMED_ESP
https://twitter.com/ProMED_mail
https://twitter.com/bactiman63


Agenda, no t'ho perdis!
No t'ho perdis !
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Formació online

Formació presencial

Si ets soci/sòcia de la CAMFiC
tens formació GRATUÏTA !!

consulta 
la formació
externalitzable

Jornada d'EcoAP

X Jornada Jordi Cebrià d’Entrevista
Clínica i Comunicació Assistencial

http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://jornades.camfic.cat/IIIJornadasECO.html
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8704
http://www.camfic.cat/ActivitatsOnline.aspx
http://www.camfic.cat/Activitats.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://jornades.camfic.cat/IIIJornadasECO.html
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8704
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8712


vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC
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Declaracions de la Dra M. Romaguera
sobre activitat física
Hora 14 Cadena Ser min 17:41

El 30% de la població ja té fetge gras:
senyals que poden indicar-ho
Dra. Alba Martínez a RAC1

El papel del farmacéutico, clave en el
abordaje de las enfermedades
dermatológicas emergentes
Dra Mireia Serrano en DiarioFarma

Medicina de Familia, la asignatura
que olvida media universidad
española
CAMFiC a Redacción Médica

Més d’una quarta part dels gironins
pateix insomni
CAMFiC al Diari de Girona

Medicina de Familia, la asignatura que
olvida media universidad española
CAMFiC en psiquiatri.com

Ser médico consiste en atender a la
persona y no a su enfermedad. Article
d'opinió del Dr Antoni Sisó
La Vanguardia

Intervenció de la Dra Montserrat
Romaguera en relació a les quantitats
d'ingesta d'aigua recomanables.
La Caravana, Radio Estel, min 30:52

Els costos ocults. La Dra Pilar Babi,
coordinador del GdT contra les
Violències masclistes.
el Periódico de Catalunya

Dues hores i mitja d’activitat física
moderada a la setmana reduirien en
43.000 els càncers a l’Estat espanyol
Dra M. Romaguera a social.cat

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://cadenaser.com/embed/audio/460/ser_cataluna_hora14catalunya_20230302_140600_143000/
https://www.rac1.cat/salut/20230320/106643/fetge-gras-malaltia-hepatica-metabolica-augmenta-senyals-simptomes-causes.html
https://diariofarma.com/2023/03/22/el-papel-del-farmaceutico-clave-en-el-abordaje-de-las-enfermedades-dermatologicas-emergentes
https://www.redaccionmedica.com/secciones/estudiantes/medicina-de-familia-la-asignatura-que-olvida-media-universidad-espanola-8131
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?766-01-Hl429mZIkycEiguApY4S7XA-3175-45770-0-31360205-9186-NA=%3D
https://psiquiatria.com/psiquiatria-general/medicina-de-familia-la-asignatura-que-olvida-media-universidad-espanola/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?6-01-HStF50lUG0KANpeR5gYWgFw-3175-45770-0-31189476-9186-NA==
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20230315/8823859/medicina-consiste-atender-persona-enfermedad-brl.html
https://www.estelfitxers.com/audio/2022-2023/20230316-15_00LACARAVANA.MP3
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?4018-01-Hi8FBwbpqm2qGtof9NgV9DA-3175-45770-0-31038465-9186-NA=%3D
https://www.social.cat/noticia/18452/dues-hores-i-mitja-dactivitat-fisica-moderada-a-la-setmana-reduirien-en-43.000-els-cancers
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Declaracions del Dr. Jordi Mestres en
relació a la situació de la salut mental a
l'Atenció Primària, de les llistes d'espera
i dels plans de futur.
Rac1 Migdia (informatiu migdia)

Dra. Alba Martínez sobre el fetge gras
metabòlic, "ja és la malaltia hepàtica
crònica més freqüent d'arreu del món"
Hora 14 Informatiu Migdia de Cadena
SER, min 20:40

Intervenció del Dr. J. Lluís Ballvé en
relació al tractament amb Citisina per a
deixar de fumar.
La tarda, Catalunya Radio, min 7:29

Declaracions del Dr. Jordi Mestres en
relació a la nova figura de l'administratiu
sanitari i els plans de millora dels sitema
de salut
La Bruixola, Onda Cero Catalunya

Así debería ser la formación MIR
Dra. Araceli Griñó al Diario Médico

El 30% de la población sufre hígado
graso metabólico: ¿qué es esta
enfermedad?
Dra Alba Martínez. Mundo Deportivo

Signos de alerta y adherencia ,
actuación en viruela del mono y sarna
Dra. Mireia Serrano en Correo
farmacéutico

El ejercicio es la clave para disfrutar de
una vida sana y duradera
Dra Monterrat Romaguera a EFE Salud

https://www.instagram.com/p/CpfPnDiDSGM/
https://cadenaser.com/embed/audio/460/ser_cataluna_hora14catalunya_20230320_140549_143000/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/la-tarda-de-catalunya-radio-de-16-a-17-h-16032023/audio/1165785/
https://www.instagram.com/p/CpkOtJxDiHB/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?778-01-Hf6myHFY4JugRr1N4hY8YcQ-3175-45770-0-31373199-9186-NA=%3D
https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/20230326/1001973838/30-por-ciento-poblacion-sufre-higado-graso-metabolico-que-es-obesidad-act-pau.html
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?82997-01-HtzN9XUDwb5YVyVVSfoZOqg-3175-45770-0-31373199-9186-NA=%3D
https://efesalud.com/ejercicio-vida-beneficios-montserrat-romaguera/


consulta tots
els fulls per a
pacients

Els 10 primers
fulls per a
pacients
traduits a
l'anglès

08

Nous fulls per a pacients
GdT - Grups de Treball

GdT d'Educació
Sanitària

Et vols posar en contacte amb
capçalera CAMFiC? 
Envians un correu electrònic a: 

informans@camfic.org

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16686_FULL_2874.pdf
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4641&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972


Convocatòries obertes

convocatòria d’ajudes a la
recerca cardiovascular, La
Marató TV3

Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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vocalia RECERCA

@CAMFiC

@CAMFiCCAT

CAMFiC

CAMFiC

Subscriu-te a la llista de tuiter
i estigues el dia de tot el que
passa a la CAMFiC Actualitat 

CAMFiC

SAVE THE DATE !!

recerca@camfic.org

Premi CAMFiC al millor article
publicat en una revista
indexada de medicina familiar i
comunitària en el 2022

Premi CAMFiC a la millor tesi
doctoral defensada en
medicina familiar i comunitària
durant el 2022

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Premios-PAPPS-2023.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/i/lists/720244036146184192
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4642&tp=Noticias
https://vimeo.com/705711821
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4642&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
https://twitter.com/CAMFiC
https://www.instagram.com/camficcat/
https://vimeo.com/camfic
https://www.facebook.com/CAMFiC/
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16785_EBLOG_4682.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16786_EBLOG_4683.pdf


@ViolenciesAP

Atenció a la violència
masclista dins la parella:
quan la presentació és a
través de patologia aguda

Des de la dificultat a la formació, a l’accés a gestions de salut on line, a
l’assetjament i d’altres violències, amb la visió transversal de la salut, anirem
desenvolupant aquests temes. 

física 
sexual 
psicològica 
social 
política 
i/o perjudici econòmic  

La violència de gènere facilitada per la tecnologia no acaba quan les joves i
dones tanquen la sessió. Resulta tangible de manera: 

Una pinzellada sobre
violències masclistes

GdT - Grups de Treball
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GdT violència
masclista

El lema d’@ONUMujeres pel #8M és:  
"Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de
gènere".
 
#DiaInternacionaldelaDona #DiaInternacionalDeLasMujeres #IWD2023
#DiaDeLasMujeres #SafeEverywhere 

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8638
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://www.unwomen.org/es
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4678&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8638
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
https://twitter.com/ONUMujeres
https://twitter.com/hashtag/8M?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DiaInternacionaldelaDona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DiaInternacionalDeLasMujeres?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/IWD2023?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DiaDeLasMujeres?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SafeEverywhere?src=hashtag_click


GdT Salut Digital

@DigitalCAMFiC

Seguretat i Salut Digital
GdT - Grups de Treball
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Des del Grup en Salut Digital de la CAMFiC compartim algunes idees i accions a
l’abast de totes les professionals que utilitzem a diari els sistemes d’informació
sanitaris #SalutDigital #Seguretat. ”La seguretat al 100% no existeix: els sistemes de
ciber seguretat estan enfocats a intentar minimitzar conseqüències negatives d’un
ciberatac però mai es pot garantir un sistem totalment robust” 

NO guardis documents confidencials (on es pugui reconèixer
a pacients i/o amb informació sensible) al disc dur de
l’ordinador

Utilitza contrasenyes segures: evita que siguin molt evidents,
comunes o massa semblats a l’adreça de correu@ o a l’usuari
d’entrada. Es altament recomanable utilitzar signes de
puntuació i altres que utilitzin Crtl, Alt, Shift i altres tecles
especials del teclat

Tanca la teva sessió i després l’ordinador en acabar la jornada
de treball  Si trobes l’ordinador en el que has de treballar
obert, reinicia’l sempre.

Si reps un correu@ on t’oferexen clicar a algun enllaç,
assegura’t que la font d’on reps el missatge és fiable i conexes
l’emissor. Davant el dubte, és millor no obrir-ho. 

Reporta els missatges d’spam al servei informàtic de la teva
organització. Ells podran investigar si es tracta d’un cas de
phishing. 

Posa les dades d’inici a qualsevol sessió o aplicació en les
pàgines d’entrada habitual. Evita posar-les en enllaços rebuts
per correu electrònic!

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=982
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/DigitalCAMFiC
https://twitter.com/DigitalCAMFiC
https://twitter.com/hashtag/SalutDigital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Seguretat?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ciberseguretat?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ciberatac?src=hashtag_click
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4678&tp=Noticias


@AQuAScat

Faringoamigdalitis aguda i
elecció d’antibiòtics en
persones adultes

Col�laboracions
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Accedeix al
document en pdf

En les persones adultes, la majoria de
les faringoamigdalitis agudes (FAA)
són d’origen víric. El tractament
antibiòtic només està indicat quan el
causant és l’estreptococ beta-
hemolític del grup A (EBHGA).

L’elecció antibiòtica es basa en la
reducció del risc a generar
resistències. Per tant, els antibiòtics
de primera elecció són les
penicil�lines, en especial la
fenoximetilpenicil�lina, ja que l’EBHGA
n’és sensible. Els macròlids poden
generar resistències i cal reservar-los,
junt amb les cefalosporines, en els
casos d’al�lèrgia o intolerància a les
penicil�lines. A més, no es recomana
l’associació d’amoxicil�lina amb
clavulànic, donat que l’EBHGA no
produeix beta-lactamases.

A Catalunya, un 21,1% dels episodis de
FAA en persones adultes van ser
tractats amb un antibiòtic
potencialment inadequat.

essencialsalut.
gencat.cat

Comunicado conjunto de la SEMFYC y las 17 Sociedades
Federadas de MFyC sobre la excelencia de la formación de los
MIR en Medicina Familiar, y en apoyo a la labor de los tutores,
tutoras y Unidades Docentes

La SEMFYC i les 17 Societats Federades de MFIC reclamen que
les administracions i gestors secundin decididament la
tutorització en Medicina Familiar i Comunitària, dotant a les
Unitats Docents dels recursos materials i humans necessaris.

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/faringoamigdalitis_antibiotics_adults
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/faringoamigdalitis_antibiotics_adults
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/AQuAScat
https://twitter.com/aQuAScat
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/faringoamigdalitis_antibiotics_adults
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici
https://www.semfyc.es/comunicado-tutores-unidades-docentes-medicina-familiar/
https://www.semfyc.es/comunicado-tutores-unidades-docentes-medicina-familiar/


Promoció de la salut
mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludable

Col�laboracions
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Dins del PAAS s'inclouen accions de
promoció de la salut mitjançant l'activitat
física i l'alimentació saludable en cinc
àmbits: educatiu, sanitari, comunitari,
laboral i de recerca. Algunes d'aquestes
accions són pròpies i n'hi ha d'altres a les
quals s'ha donat assessorament tècnic i/o
suport institucional.

El Pla integral per a la promoció de la
salut mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludable, conegut com a
PAAS, és la resposta de l’Agència de la
Salut Pública de Catalunya per
promocionar estils de vida saludables en
l’àmbit de l’alimentació i l’activitat física,
amb l’objectiu de prevenir i controlar
l’epidèmia d’obesitat i d’altres malalties
cròniques no transmissibles.

Any Internacional de les
Fruites i les Verdures

Recomanacions sobre l’estil
de vida. Actualització
PAPPS 2022

Els Dijous de Salut Pública de l’ASPCAT són sessions
especialitzades per compartir experiències en un espai
on els professionals poden participar i debatre temes
d'actualitat en matèria de salut pública.

Propera sessió: 25 de Maig
Platges sense FUM

Si voleu subscriure-us al butlletí del PAAS de l’ASPCAT,
podeu enviar un correu a: sec.promocio@gencat.cat

Infografia 

El projecte STOP té com a objectiu generar evidència
nova, científicament sòlida i rellevant per a les
polítiques sobre els factors que han contribuït a la
propagació de l’obesitat infantil als països europeus.

més informació sobre el projecte STOP

https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722001627?dgcid=raven_sd_via_email
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/fruites-hortalisses/temps-de/taronges-mandarines/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722001627?dgcid=raven_sd_via_email
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://www.stopchildobesity.eu/


CAMFiC present a mHealth
BCN Conference: uso de las
tecnologías de salud digital

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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El passat dijous 23 de març es va fer la
MHealth BCN Conference, una trobada
que ja arriba a la seva cinquena edició i
s’analitzen i debaten sobre intervencions
en salut digital.

La Jornada està organitzat per la
Fundació iSYS i compta amb la
col�laboració de l’eHealth Center de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i
de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC).

S’han tractat, entre d’altres, temes com la
recerca genòmica i l’atenció mèdica, un
projecte per facilitar el desplegament
efectiu de la medicina de precisió en el
sistema nacional de salut, o un projecte
multidisciplinari que busca optimitzar
l’atenció de problemes de salut mental. A
continuació trobareu el vídeo de la
jornada que podeu gaudir en diferit i una
notícia sobre aquesta:

mHealth BCN
Conference 2023:
Ética y Salud Digital

notícia imMédico

https://www.youtube.com/watch?v=kOxT46EE2es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/38050/mhealth-bcn-conference-uso-de-las-tecnologias-de-salud-digital.html
https://www.fundacionisys.org/es/apps-de-salud/catalogo-de-apps
https://www.youtube.com/watch?v=kOxT46EE2es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/38050/mhealth-bcn-conference-uso-de-las-tecnologias-de-salud-digital.html


@SumaSalutASPCAT

Per què 
"Suma salut"

XXIV Setmana Sense Fum
del 25 al 31 de Maig

Col�laboracions

15

Us animem a participar un any més, en la
celebració de la Setmana Sense Fum
(SSF), que tindrà lloc durant la setmana
del 25 al 31 de maig, al voltant del Dia
Mundial Sense Tabac (31 de maig).

La Setmana Sense Fum és una iniciativa
originària de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitària
(semFYC), que coordina el Programa
Atenció Primària Sense Fum a Catalunya,
en el context de SumaSalut (AIFICC,
CAMFiC i ASPCAT) i s'organitza amb
diverses entitats i organitzacions
relacionades amb la campanya*.

El lema d'aquesta edició és "Millor el
moviment que no el fum o el vapeig". Us
encoratgem a fer-lo extensiu i a fer
accions individuals o col�lectives.

web de la Setmana
Sense Fum

L'objectiu de la Setmana Sense Fum és
sensibilitzar la població de la importància
que té per a la salut el fet de no iniciar-se,
abandonar el consum de tabac i poder
gaudir d'un ambient lliure de fum i de
residus del tabac. La setmana Sense Fum
és una de les eines amb què cada any
fem realitat el nostre compromís per
promoure conductes saludables, tant per
a infants i adolescents, com per a
persones adultes.

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/suma-salut/dies-mundials/setmana-sense-fum-2023/
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/SumaSalutASPCAT
https://twitter.com/SumaSalutASPCAT
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/suma-salut/per-que-suma-salut/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/suma-salut/dies-mundials/dia-mundial-activitat-fisica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/suma-salut/dies-mundials/setmana-sense-fum-2023/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/suma-salut/dies-mundials/dia-mundial-activitat-fisica/


El cicle conversa CAMFiC 
s’inicia parlant de 
lideratge femení

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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El passat 15 de març es va iniciar un cicle
de Conversa CAMFiC, un espai que vol
ser un punt de trobada per parlar de
temes que afecten directament l'àmbit
de l'atenció primària de salut.

En aquella primera conversa vam parlar
sobre lideratge femení, donat que la
medicina és femenina, però som
conscients que les dones ocupen pocs
espais de lideratge dins la salut. Per això
vam reunir a 6 dones metgesses totes
elles amb experiència en el lideratge i
totes elles amb històries diverses.

Van participar la Dra. Carmen Cabezas,
actual Secretària de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya i Especialista en
Medicina Familiar i Comunitària i en
Medicina Preventiva i Salut Pública; La
Dra. Sonia Pérez López, Cap del Servei
d’Atenció Primària de BSA i Cap Clínica
de l’EAP Martí Julià i Coordinadora del
Grup de Treball Gestió Clínica CAMFiC.
També va participar la Dra. Laura
Conangla Ferrín, directora EAP
Badalona, Vocal d’Enllaç de la Junta de la
CAMFiC i Referent en Ecografia
pulmonar del grup de Treball EcoAP de
la CAMFiC; la Dra. Noemí Amorós
Parramon, mare monoparental de dos
fills, metgessa de família EAP Guineueta i
coordinadora del grup de Treball d’Ètica
de la CAMFiC; la Dra. Aroa Illa
Casarramona metgessa de família  i 
 referent  clínica  a l ’EAP    Celrà-Sarrià 
 de 

Ter, vocal Joves Metges de Família de la
CAMFiC; la Dra. Esther Limón Ramírez
metgessa de família coordinadora
docent a l’EAP Ronda de Prim i tresorera
de la CAMFiC i la Dra. Blanca de Gispert
Uriach, metgessa de família membre
dels grups de treball de COCOOPSI,
Iniquitats de salut de la CAMFIC i grup de
treball d’iniquitats en salut i salut
internacional de la SemFYC.

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272


Aquestes converses CAMFiC tenen
continuïtat i ja tenim la data de la
següent: el pròxim dia 12 d’abril,
coincidint amb el Dia Mundial de
l’Atenció Primària. Farem un debat sobre
Horitzons de la Medicina Familiar i
Comunitària a l’espai Jove la Fontana i
amb la presència Iona Heath presidenta
del Royal College of General Practitioner
(2009-2012).

La Dra. Sonia Pérez López ens va delectar
amb una mini conferència sobre la
feminitat en medicina. Posteriorment, es
va iniciar el torn obert de debat on, no
només hi van participar les tertulianes,
també es va donar veu al públic entre els
quals     es   trobaven    alguns   membres 

masculins de la Junta com el Dr. Jordi
Mestres, el Dr. Jordi Acezat i el president
de la CAMFiC, el Dr. Antoni Sisó. També
vam comptar amb la presència de la
presidenta de la SemFYC, la Dra.
Remedios Martín.

#conversa 
CAMFiC
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http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8712
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8712



